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Pranostika 
 

 
 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o Martinu s celou mocí. 

O Martině po ledu, o vánocích po blátě. 

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 

Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. 
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Slovo starosty 
 

Milí Palkovjané a Myslikovjané,  
 

máme po volbách do krajských zastupitelstev, ve kterých 
jsme se jako občané Palkovic svou malou účastí moc 
nepředvedli. Trošku škoda. 

V poslední době mám bohužel pocit, že někteří z Vás 
nechápou, že obecní úřad tady není proto, aby s Vámi 
bojoval, ale proto, aby Vám byl k nápomoci. Cítím, že je na 
čase, abych Vám vysvětlil pár pojmů. Nejvyšším orgánem 
obce není starosta, ale zastupitelstvo obce, poté rada obce  
a teprve pak až starosta a místostarosta. Musím Vám napsat, že žádný z úředníků na 
obecním úřadě není úředníkem státním, ale úředníkem naší obecní samosprávy – 
obecního úřadu, tedy úředníkem pro Vás. Samozřejmě netvrdím, že je vždy vše na 
110 %, ale věřím, že ve většině případů jste s jejich prací spokojeni. 

Starosta a místostarosta nejsou v žádném případě státní ani jiní úředníci. Jsme 
Vámi zvoleni zastupitelé, oba máme svou práci a zaměstnání, ze kterého jsme na 
dobu dočasnou uvolněni. Tím bych chtěl říci, že není možné mě ani místostarostu 
vždy najít pouze v kancelářích, ale musíme řešit mnoho záležitostí i mimo ni, jak 
v katastru obce, tak na Městském či Krajském úřadě, bohužel i v tzv. úřední dny, kdy 
nás automaticky očekáváte na obecním úřadě v Palkovicích. 

Závěrem jen dodávám, že je lepší se vždy předem telefonicky přesvědčit, zda 
jsme přítomni. Proto zde uvádím telefonické kontakty: Radim Bača 739 633 311, 
Aleš Kubala 739 633 312. 

Přeji všem příjemné prožití podzimních dnů 
Váš starosta Radim Bača 

 
 
 

Zprávy z Obecního úřadu… 
 

 
Usnesení 

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Palkovice, které se konalo 24.9.2008 
v kulturním domě v Palkovicích 

 
Zastupitelstvo Obce Palkovice po projednání: 
 
I. Bere na vědomí: 
 
1) Kontrolu zápisu jednání rady obce od 4.8.2008 do 17.9.2008 a kontrolu usne-

sení z 10. zasedání zastupitelstva obce. 
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2) Informaci místostarosty obce o stanovisku provozovatele veřejné linkové autobu-
sové dopravy firmy Veolia Transport  Morava a.s. o zřízení zastávky „na zname-
ní“ na lince 910380 Ostrava – Horní Bečva na zastávce Myslík – Transformátor 
od 14.12.2008. 

3) Informaci starosty obce o záměru převedení komunikace na Kúty parc.č. 
2409/1 k.ú. Palkovice do vlastnictví obce. 

4) Informaci starosty obce o postupu přípravy prodeje obecní komunikace parc.č. 
1068/2 k.ú.Myslík  (Eliáš). 

5) Informaci starosty obce o záměru přestavby budovy Obecního úřadu Palkovice - 
č.p. 619. 

6) Informaci starosty obce o zájezdu na exkurzi do bioelektrárny v Rakousku dne 
1.10.2008. 

7) Informaci starosty obce o termínu konání příštího zasedání zastupitelstva obce 
dne 29.10.2008. 

 
II. Schvaluje: 
 
1) Program jednání zastupitelstva obce. 
2) Členy návrhové komise ve složení Mgr. Věra Krpcová, Ing. Josef Bílek, Aleš 

Kubala. 
3) Členy komise pro kontrolu zápisu ve složení Bc. Martin Polášek, Ing Tomáš 

Opěla. 
4) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek – 

Místek, příspěvková organizace, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské 
školy – na počet 26 dětí ve třídách v budově MŠ a 22 dětí ve třídě v budově ZŠ. 

5) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro realizaci stavby 
„Oprava fasády se zateplením a výměnou oken – Palkovice 320“, kde vítěznou 
firmou se stala firma Bytmont Frýdek – Místek,  spol. s r.o.,  T.G. Masaryka 
1129, 738 01 Frýdek – Místek. Další v pořadí se umístily firmy BDSTAV  Mo-
rava  s.r.o., Družstevní 2288, 738 01  Frýdek-Místek,  Karel Janík - stavební 
práce, Bruzovská 1802, 738 01  Frýdek-Místek a Rimas – stav, s.r.o., Pionýrů 
1758, 738 01  Frýdek-Místek.  

6) Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro realizaci stavby 
„Oprava obecních komunikací v obci Palkovice“, kde vítěznou firmou se stala 
firma SILNICE.CZ s.r.o., Staré Purkartice 19, 793 81 Hošťálkovy. Další 
v pořadí se umístily firmy Bögl a Krýsl – SILNICE  MORAVA  s.r.o., Revoluční 
904/30, 794 01  Krnov – Pod Bezručovým vrchem a Skanska DS a.s., Bo-
huninská 133/50, 619 00 Brno. 

7) Bezúplatné nabytí pozemků  pro potřeby výstavby cyklostezky  - parc.č. 4, 
777/1, 3106 a 3107 k.ú. Palkovice.  

8) Záměr prodeje obecního pozemku parc. č.1551 k.ú. Palkovice. 
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9) Směrnici č.1/2008 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání  veřejných zaká-
zek malého rozsahu. 

10) Na základě žádosti Základní školy a mateřské školy Palkovice, okres Frýdek – 
Místek, příspěvková organizace, navýšení rozpočtu v oddílu paragrafu 3113  
o 350 000,- Kč z důvodu potřeby vybavení třetího oddělení mateřské školy. 

11) Smlouvu o dílo č. 11-08034 mezi Obcí Palkovice a firmou IGM Brno, s.r.o., Pa-
lackého třída 121, 612 00  Brno -  na provedení zakázky „Palkovice – střed ob-
ce, mapování pro projekt“. 

12) Smlouvu o dílo č. 817 mezi Obcí Palkovice a Ing. Karlem Šlechtou, Česká 227,      
664 31 Lelekovice  - na provedení zakázky „Palkovice – střed obce, mapování 
pro projekt“. 

13) Smlouvu o dílo č. 20809 mezi Obcí Palkovice a Ing. Pavlem Dušanem, Králova 
12, 616 00 Brno -  na provedení zakázky „Palkovice – střed obce, mapování 
pro projekt“. 

14) Umístění silničního radaru na silnici č. III/4848 v prostoru mezi restaurací  
U Kubalů a Základní školou Palkovice. 

15) Dodatek č.2  ke smlouvě o dílo  č. 1408/06/0527 ze dne 23.3.2006 na akci 
„Základní škola Palkovice  - rekonstrukce tělocvičny“. 

16) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou  Ing. Bronislav Vala, Dražka 624, 
675 55  Hrotovice -  na akci „Rekonstrukce stávající tělocvičny v Palkovicích“. 

17) Smlouvu o dílo mezi Obcí Palkovice a firmou  Ing. Bronislav Vala, Dražka 624, 
675 55  Hrotovice - na akci „Stavební úpravy školy v k.ú. Myslík“. 

18) Firmu Profactor Strategy  s.r.o., Slévárenská 409/16, 709 00  Ostrava-
Mariánské Hory k provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 
na akci „Cyklostezka Palkovice – Olešná“ včetně zadávacích podmínek. 

19) Firmu Kanspo s.r.o., Požárníků 302/1B, 767 01  Kroměříž, Vážany  
k provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Palkovice 
– rekonstrukce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“ 
– 1.a 2. stavba včetně zadávacích podmínek. 

20) Zajištění stavebního řeziva pro potřeby obce pořezem kulatiny z obecních lesů 
v sortimentu dle potřeby. 

21) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pal-
kovice a Povodí Odry, s.p. pro realizaci stavby „Cyklostezka Palkovice – Olešná“ 
– vyústní objekt dešťové kanalizace do Olešné na pozemku parc.č. 3121/1 k.ú. 
Palkovice. 

 
III. Ukládá: 
 
1) Místostarostovi obce zajistit vyjádření obcí Metylovice a Kozlovice k připomínce 

občanů k jízdním řádům autobusových linek a zaslat požadavek na ČSAD Frý-
dek – Místek. 
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2) Starostovi obce zaslat dopis s připomínkami ke kvalitě opravy krajské silnice  
č. III/ 4848 na SSMSK Frýdek – Místek. 

3) Komisi dopravy zajistit vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Frýdku – 
Místku k umístění dopravní značky „Pozor děti“ před zastávkou Myslík – kaple.  

 
IV. Vyhlašuje: 
 
1) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Cyklostezka Palkovice – 

Olešná“. 
2) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Palkovice – rekonstruk-

ce místních komunikací a chodníků nad rozšířením kanalizační sítě“ –  
1.a 2. stavba. 

 
V. Pověřuje: 
 
1) Starostu obce projednáním a podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového ří-

zení na akci „Oprava fasády se zateplením a výměnou oken – Palkovice 320“ 
firmou Bytmont Frýdek – Místek, spol. s r.o., T.G. Masaryka 1129, 738 01 
Frýdek – Místek. 

3) Starostu obce projednáním a podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového ří-
zení na akci „Oprava obecních komunikací v obci Palkovice“ firmou SILNI-
CE.CZ s.r.o., Staré Purkartice 19, 793 81 Hošťálkovy. 

 
 

   Radim Bača         Aleš Kubala 
  Starosta obce    Místostarosta obce 

 
 

 
 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18. 10. 2008 
 

Kraj: Moravskoslezský kraj 
Okres: Frýdek-Místek 

Obec: Palkovice 
 

Okrsky 

celkem zpr. v % 

Voliči 
v 

seznamu

Vydané
obálky 

Volební
účast 
v % 

Odevzdané
obálky 

Platné
hlasy 

% 
platných 

hlasů 

3 3 100.00 2 413 1 195 49.52 1 188 1 116 93.94 
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Strana Platné hlasy 

číslo                           název celkem v % 

 1 Komunistická str.Čech a Moravy 169 15.14 

12 Křesť.demokr.unie – Čs.str. lid. 163 14.60 

18 Strana zelených 31 2.77 

19 Moravané 6 0.53 

24 Osobnosti kraje 9 0.80 

27 Národní strana 0 0.00 

31 Nejen hasiči a živn.pro kraj 2 0.17 

32 Strana zdravého rozumu 3 0.26 

33 Sdruž.pro rep. – Republ.str. Čsl. 1 0.08 

37 SDŽ – Strana důstojného života 6 0.53 

42 Volte Pr.Blok – www.cibulka.net 6 0.53 

44 Demokracie 8 0.71 

47 Občanská demokratická strana 317 28.40 

48 Česká strana sociálně demokratická 390 34.94 

53 Děln.str. – zrušení popl.ve zdr. 5 0.44 

 
Volby do senátu 
Za náš volební obvod č.69 Frýdek-Místek byla do senátu zvolena Ing. Eva Richtrová.     
 
 
 

Základní škola 
 

 

 
 
 

Dravci 
 

V ranních hodinách dne 11. září se 
žáci Základní a Mateřské školy Palkovice 
zúčastnili zajímavé přehlídky dravců. To-
to setkání se konalo na prostranství fot-
balového hřiště. Sešli jsme se zhruba  
v 8 hodin, celý program trval hodinu  
a byl doprovázen odborným výkladem. 
Po krátkém úvodním představení všech 
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přivezených ptáků, jsme měli možnost 
získat upomínkové předměty odpověďmi 
na jednoduché otázky. Čtyři náhodně 
vybraní žáci si svou správnou odpovědí 
vybojovali možnost volat dravce na ruku. 
Poté, co tito vyvolení úspěšně dokončili 
odchyt, nám byly předvedeny ukázky 
dravců při volném letu i lovu. Například 
raroh chytal vycpaného narafičeného 
zajíce, který se pohyboval pomocí jed-
noduchého systému, založeného na 
provázku a části jízdního kola. Když roz-

táhl svá krásná křídla a vznášel se nad 
námi, vypadal jako mírumilovný tvor, 
avšak poté, co se střemhlavým pádem 
vrhl za utíkající liškou, zůstali všichni 
mlčky v údivu. Svým výkonem prostě 
všechny ohromil! Také jsme žasli nad ti-
chým pohybem sovy pálené. Myslím, že 
toto představení bylo velmi poučné a lí-
bilo se všem mým spolužákům, učitelům 
i dětem z Mateřské školy. 

 
Lucie Bečková ( žákyně 9.A ) 

 
 

 
 

Přespolní běh – okresní kolo  
starší žáci a žákyně 
 

Ve středu dne 15. 10. 2008 se 
v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol 
Dobrá uskutečnilo okresní kolo v přes-
polním běhu. Byl to nervy drásající zá-
vod, který každou chvíli zvedal přítomné 
diváky ze sedadel. Naši borci, Lucie 
Bečková, Zuzana Juřenová, Hana Ma-
gerová, Nela Paluzgová, Žaneta Prašiv-

ková, Aleš Bílek, Filip Šproch, Jarek 
Opěla a Jan Pustka se v nabité konku-
renci (9 škol) museli vypořádat s nástra-
hami hustého lesa i pooraných polí. Po 
výborném výkonu nakonec starší dívky 
obsadily krásné sedmé místo, starší 
chlapci skončili na místě osmém. Všich-
ni doufáme, že v příštím roce budeme 
třímat pohár nad hlavou my – ZŠ Palko-
vice. 

 
 

 
 

Přespolní běh – okresní kolo  
mladší žáci a žákyně 

 
Koncem září se žáci 1. stupně zú-

častnili okrskového kola v přespolním 
běhu. Na 1. místě se umístili Anna Ho-
lubová, Jiří Slípek, na 2. místě Matěj 

Bobčák a Lucie Juřenová, na 3. místě 
Ivana Kučerová. 

Do okresního kola, které se konalo 
1. 10. 2008 v Jablunkově postoupili  
4 žáci, z nichž se nejlépe na krásném 
medailovém 3. místě umístil Jiří Slípek. 

 
( ZŠ a MŠ Palkovice) 
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Isabela 
 

Jako každoročně začátkem září, tak  
i letos vyhlásila škola dobrovolnou sbírku 
na IRBISE (levhart sněžný), žijícího 
v ostravské ZOO. Celkem bylo vybráno 
5000 korun. 

Vybraní žáci Dominika Kaňoková, 
Kateřina Vyvialová a Aleš Bílek zastu-
povali ZŠ Palkovice na srazu sponzorů. 

Akce se konala 9. 10. 2008. Odpo-
ledne jsme vyjeli do ostravské ZOO. 

Průvodce nás provedl celou zoologickou 
zahradou a zavedl nás i do výběhu slo-
nů. Slony jsme si mohli pohladit a na-
krmit je. Poté, co jsme si je pohladili, 
nás zavedli do výukového pavilonu. Tam 
na nás čekal ředitel ZOO, aby nás se-
známil se změnami v uplynulém roce. 
Potom jsme se šli podívat na našeho ir-
bise Isabelu a hurá domů. 
 

( Kateřina Vyvialová, žákyně 6. A ) 

 
 

 
 

Drakiáda 
 

Dne 27. září 2008 se konala za ško-
lou na poli, jako každým rokem, v po-
řadí už sedmá Drakiáda. Přišlo mnoho 
soutěžících s krásnými a originálními 
draky. 

Počasí bylo sice krásné a bylo tep-
loučko, ale pro draky žádná sláva. Pa-
novalo téměř bezvětří, někdy se objevil 
slabý vánek, a tak soutěžící i za pomoci 
rodičů běhali sem a tam. Nejkritičtější 
bylo prvních deset minut, kdy děti běha-
ly do kopečka. To se jen ozývalo: „Bolí 
mě nohy!“ nebo „Já už nemohu!“ aj.. 
Naštěstí se vítr obrátil a běhat z kopce – 
to přece není žádná dřina! Snad dětem 
dodal energii i bonbon, který dostaly ja-
ko startovné. A tak dokázaly běhat celou 
hodinu. 

Přehlídka draků byla krásná, avšak 
rozhodnout o jejich pořadí bylo složitěj-
ší. Nakonec jsme rozhodli takto: 

 
Vyrobení draci    
1. Svobodník Matěj (1.tř.)  

2. Rajnochovi Adam a Barbora (1.tř., 5.tř.) 
3. Oliva Jan (3.tř.)   
4. Pavlas Vojtěch Ivo (2.tř.)  
5. Mamulová Kristýna (5.tř.) 
 
Zakoupení draci    
1. Trochta Kamil (MŠ) 
2. Chlebová Petra (3.tř.) 
3. Peške Dalibor (2.tř.) 
4. Hyklovi Vojta a Tereza (MŠ, 2.tř.) 
5. Šigutová Nela (MŠ) 

 
Ceny byly krásné a děti z nich měly 

velikou radost. Rozzářená očička ne-
scházela ani ostatním dětem. Všichni 
soutěžící byli za účast odměněni kobli-
hou, pitím a dalšími sladkostmi. Po vy-
hlášení a rozdání odměn odcházeli 
všichni spokojeně domů. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem sponzorům, ro-
dičům, díky nimž byly děti odměněny. 

Už nyní mohu říci, že se těším na 
další Drakiádu v příštím školním roce  
a snad k nám zavane silnější vítr než le-
tos. 

 ( Michaela Svobodníková) 
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Mateřská škola Palkovice 
 

 
Od 1.října 2008  
je v mateřské škole více dětí 

 
Od 1. října 2008 má mateřská škola 

už 3 třídy, proto mohlo být k před-
školnímu vzdělávání přijato více dětí. 
Dnes máme v mateřské škole celkem 71 
dětí. O letních prázdninách byly na ná-
klady obecního úřadu  v přízemí budovy 
ZŠ provedeny stavební úpravy, vybudo-
váno sociální zařízení, které vyhovuje 
věku a velikosti dětí. Ve třídě MŠ 
v budově školy je nyní 21 dětí předško-
láků. Třída je vybavena novým nábyt-
kem a hračkami, nový nábytek je také 
v šatně. 

Do odpočinkové místnosti byla za-
koupena lehátka včetně příslušenství. 
Pedagogický sbor MŠ posílily další uči-
telky - paní Daniela Pospěchová a sleč-
na Nela Kulhánková. 

Děkuji všem pracovníkům školy, kteří 
se intenzivně podíleli na přípravě a vy-
bavování nových částí MŠ, zejména paní 
Martině Vyvialové a paní Ivě Dulavové, 
a také pracovníkům obecního úřadu, 
kteří pod vedením pana Jaroslava Janka 
provedli venkovní úpravy. 

Děkuji také panu Jaromíru Ondrač-
kovi za sponzorský dar na zakoupení 
venkovního vybavení pro MŠ. 
 

( Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy) 
 
 
 

Sport... 
 

 
Turistika 
40 let turistického oddílu mládeže 
Modré šípy 
 

Historie oddílu Modré šípy začala 
v pondělí svatodušní 3. června 1968, 
kdy se na místě zvaném „Stromovka“ 
sešli Karel Novák, Vlastík Kubala, Jan 
Pokluda a vedoucí Jindřich Plaček. První 
řádná schůzka se konala u „Malého du-
bu“, kde přišli další zájemci – Ladislav 
Merta, Miroslav Novák a Pavel Kusý. 
Postupně se sdružení rozrostlo na 12 – 
16 členů, kteří byli rozděleni do družin 
s názvy - Ostříži, Havrani a Ohaři. 

V letech 1968 – 1970 byl oddíl sou-
částí skautského hnutí v Palkovicích  
a po zrušení Junáka v roce 1970 byl 
oddíl převeden do pionýrské organizace 
při škole v Palkovicích. Již v roce 1977 
oddíl přechází do odboru turistiky při 
Tělovýchovné jednotě Sokol v Palkovi-
cích jako turistický oddíl mládeže (TOM). 
Po roce 1989 Modré šípy působily jako 
samostatný oddíl v rámci Klubu českých 
turistů s číslem oddílu 1312. Zároveň 
oddíl spolupracuje s TJ Sokol Palkovice 
a se skautským hnutím v Místku nebo 
v Kozlovicích. 
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Oddíl se scházel po celou dobu jed-
nou týdně, nejvíce v pondělí, v závislosti 
na rozmarech počasí. V letním období 
to bývalo v okolí Bařiny, v zimě pak ve 
škole, později v klubovně TJ a v Kultur-
ním domě v Palkovicích. 

Nejméně jednou v měsíci měl oddíl 
výpravu do okolí Palkovic a Beskyd. 
V době výročí vzniku MŠ se každoročně 
chodilo k Mohyle věrnosti ( vznik 23. 5. 
1970), která se za těch 40 let pořádně 
rozrostla. U této Mohyly věrnosti byla 
dne 30. srpna 2008 také slavnostně 
připomenuta čtyřicetiletá historie oddílu 
Modré šípy za účasti členů všech gene-
rací oddílu. 

Z výprav byly oblíbené každoroční 
výstupy na Ivančenu. V rámci činnosti 
byly plněny odznaky Palkovické vrchy, 
Beskydy, 100 jarních kilometrů, Bes-
kydské tisícovky a další. 

Každoročně pořádal oddíl tábor, a to 
stálý nebo putovní. Členové oddílu pro-
šli Jeseníky, Orlické hory, Broumovské 
skály, Moravský kras, Žďárské vrchy, 
Stážovské vrchy, Malou fatru, Chřiby  
a další významná i nevýznamná pohoří. 
Stálé stanové tábory se konaly v hrani-
cích obcí Palkovice, Zelinkovice, Mety-
lovice nebo Krnalovice. 

Členové oddílu Petr Plaček, Jaromír 
Novák, Jaromír Šupina a později Miro-
slav Kořenský, za podpory vedoucího 
oddílu, byli u zrodu turistického pochodu 
„Okolo Palkovic“, jehož první ročník se 
konal 4. září 1982. Trasa měřila 25 km. 
V pozdějších letech došlo ke snížení po-
čtu kilometrů na patnáct. Bylo uspořá-
dáno dvanáct ročníků s celkovou ná-
vštěvností 566 osob. 

V oddíle Modré šípy se do června 
roku 2008 vystřídalo 161 členů. Každá 
generace chlapců měla své problémy  
i přednosti. Oddíl pravidelně vydával  
i oddílový časopis Zelenáč, jehož před-
chůdcem byl Turista, který vycházel 
v letech 1981 – 1982. 

Oddíl pořádal každoročně turnaje 
v pinkesu. Velice oblíbené byly dlouho-
dobé hry družstev např. Alvarez, ale ta-
ké sáňkařské nebo cyklistické závody. 

Zdrojem příjmu oddílu byly nejen 
členské příspěvky, ale hlavně sběr železa 
a papíru, žaludů a rovněž sběr léčivých 
bylin. 

Specifickou činností Modrých šípů 
byla spolupráce s Českým svazem 
ochránců přírody. Spočívala v péči o tři 
studánky (v Pohoralí, ve Žlabově nad 
Metylovicemi a v Ještěrce). Zejména 
studánka „Ještěrka“ má vynikající kvalitu 
vody, což potvrdil rozbor na hygienic-
kém středisku v Dobré. 

Vedoucím oddílu Modré Šípy byl od 
vzniku Jindřich Plaček st. V průběhu let 
mu jako instruktoři pomáhali bývalí čle-
nové oddílu – Jaromír Šupina, Petr Mi-
čulka, Jaromír Novák, Miroslav Kořen-
ský, Ctirad Vyvial, Martin Šrubař, To-
máš Huďa, Radek Němec, David Kula. 

Dne 27. 8. 1999 obnovili členové 
oddílu spolu se členy turistického oddílu 
Žlutý kvítek památníček amerického pi-
lota, který byl umístěn v lese pod dálko-
vým elektrickým vedením ve vzdálenosti 
asi 2 km od silnice Stará cesta – sušička. 
V roce 2007 byl památník upraven 
Obecním úřadem do současné podoby. 

 
 Za vedení Modrých šípů Jindřich Plaček 
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Z činnosti oddílu  
TOM 1309 - Žlutý kvítek Palkovice 
 

Letošní sezóna turistických závodů 
pokračovala dalšími soutěžemi v měsíci 
září. Dne 6. září 2008 se v Mikulá-
šovicích konalo mistrovství České repub-
liky v turistických závodech štafet a do 
této soutěže jsme vyslali jednu mužskou 
štafetu ve složení Vladan Sukač – Jan 
Šupina – Vítězslav Tkáč a jednu šta-
fetu ženskou ve složení Soňa Lepíková 
– Alena Mičulková – Ada Paluzgo-
vá. V silné konkurenci jsme v obou šta-
fetách obsadili 8. místo, což je pro nás 
historický úspěch. 

Posledním závodem bylo mezinárod-
ní mistrovství v turistických závodech, 
které se konalo 13. září 2008 v Bar-
dejově. Z našeho oddílu na základě vý-
sledku mistrovství České republiky byly 
nominovány nejmladší žákyně a starší 
dorostenka. Závod probíhal za velmi 
chladného počasí v těžkém horském te-
rénu, avšak ve velmi příjemné atmosfé-
ře. Často o výsledku rozhodovaly jen 
sekundy. Hlídka žákyň Lucie Juřenová 
– Michaela Žváková se umístila na  
4. místě, když na třetí místo ztratily 
pouze 28 s. Největším překvapením 
však pro nás všechny bylo 1. místo 
Ady Paluzgové, která se tak po titulu 
mistryně České republiky stala také Me-
zinárodní mistryní v turistických  
 

závodech. Na tento historický úspěch 
čekala téměř 8 let a oddíl se takového 
ocenění dočkal až po 21 letech své čin-
nosti. Děkujeme!!! Záběry ze závěreč-
ného dekorování je možno shlédnout na 
našich oddílových stránkách 
http://zlutykvitek.webpark.cz/ 
v kategorii videa. 

Závěrem bychom chtěli zrekapitulovat 
letošní sezónu závodů. Celkem jsme získali 
10 zlatých, 21 stříbrných a 26 bron-
zových medaili, dále jsme obsadili 16 čtvr-
tých míst, 18 pátých a 18 šestých. Jako 
oddíl jsme byli hodnoceni takto: 
pohár Moravskoslezského kraje – žactvo 

2. místo, dorost a dospělí 3. místo 
Český pohár – žactvo 6. místo, dorost 

a dospělí 13. místo 
mistrovství České republiky – žactvo  

3. místo, dorost a dospělí 16. místo 
Děkujeme všem, kteří se o tak vyni-

kající výsledky zasloužili, a dále bychom 
rádi poděkovali naším sponzorům, bez 
nichž nebo jejich ochoty bychom se 
nemohli závodů zúčastnit. Jedná se  
o ZERO a spol., s. r. o. Palkovice,  
Ing. Ferdinanda Mičulku z Myslíku, KO-
VONYT s.r.o. z Třanovic, Petra Menší-
ka z Palkovic, Leona Žváka z Palkovic, 
Radima Sukače z Palkovic, Tomáše 
Huďu z Palkovic a rádi bychom také po-
děkovali obětavým rodičům jednotlivých 
závodníků. 

vedení oddílu 

 
 
 

Farní tábor Pulgrůň 
 

Léto je pryč a podzim se dlouho ne-
nechal pobízet a pomalu, ale jistě přišel 

mezi nás. My se ale nenechme nakazit 
jeho mnohdy pochmurnou náladou  
a vraťme se zpátky k létu, tedy alespoň 
v malé vzpomínce. K létu patří prázdni-
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ny a k nim patří, jak jinak, také pořádný 
stanový tábor v neznámé přírodě, plný 
tajemných zvuků, vůní a zážitků. Ve 
dnech 19. 7. až 26. 7. 2008 uspořádali 
farníci z Palkovic a Metylovic pod vede-
ním P. Bronislava Wojnara společný 
stanový tábor pro děti z obou farností. 
Po dobrých zkušenostech z loňského 
roku byl i letos vybrán tábor v lokalitě 
obce Bukovec, nedaleko Hrčavy, nejvý-
chodnější obce České republiky. Tábo-
řiště bylo postaveno přímo na státní 
hranici v překrásné přírodě. Kolem do-
kola je hustý smrkový les plný hub, les-
ních plodů a prý také medvědů (ty jsme 
ale neviděli). 

V sobotu 19. 7. jsme všichni společ-
ně za pomocí obětavých rodičů dorazili 
auty na tábořiště a vystřídali tak před-
chozí turnus. Po nezbytném zabydlení ve 
stanech s dřevěnou podsadou následo-
valo seznámení s tábořištěm a táboro-
vým řádem. Celkem se nás ubytovalo 
30 dětí a 8 dospělých vedoucích. Je po-
třeba říct, že počasí bylo na začátek po-
bytu přímo učebnicové, jak vystřižené 
z Ladovy letní pohlednice. To asi proto, 
abychom si první dva dny užili sluníčka, 
protože jsme ho pak viděli prakticky až 
na konci tábora, poslední den. To nám 
ale vůbec nevzalo dobrou náladu a my 
jsme se s velkým nasazením pustili do 
táborového programu. Je až s podivem, 
že přes opravdu poměrně nevlídné po-
časí (v noci byly teploty pod 10 stupňů  
a přes den zataženo s přeháňkami) jsme 
splnili program pobytu prakticky beze 
zbytku. Děti si každý večer užily promí-
tání kresleného filmu na pokračování  
o knězi a řeholníkovi páteru Piovi, který 
se stal hlavní osobností tohoto tábora, 

spousty různých her a soutěží, každé dí-
tě si vyrobilo vlastní táborové tričko  
a svíčku ze včelího vosku. Nechyběl sa-
mozřejmě ani další duchovní program 
(mše svaté pod širým nebem nebo ve 
vojenském stanu a další pobožnosti, na 
jejichž přípravě se děti aktivně podílely). 
A jaký by to byl tábor, kdyby jsme nebyli 
přepadeni. Stalo se nám to dvakrát  
a nebylo to vůbec špatné. Hlídali jsme 
svědomitě a tak si přepadové komando 
„půjčilo“ od nás pouze nepotřebný toa-
letní papír (tj. veškerou zásobu s vý-
jimkou dvou rolí, které byly na svém ob-
vyklém místě a k tomu všechny brambo-
ry). Naštěstí jsme křesťansky myslící lidé 
a pro tuto půjčku jsme měli pochopení. 
Stejně nám lup po čase vrátili, možná si 
všimli, že na obou latrínách (polní zá-
chod) zrovna došel papír a na jídelníčku 
právě byly náhodou brambory…). Stihli 
jsme si také udělat nádherný výšlap na 
blízký vrchol Gírové, kde se nám za od-
měnu naskytl úchvatný pohled (za sou-
časného krátkodobě vylepšeného poča-
sí) až na slovenské pohoří Malé Fatry. 

Ač počasí bylo poměrně nevlídné, 
přesto nám mimo jiné umožnilo se také 
dvakrát osprchovat za pomocí naší polní 
sprchy napájené teplou vodou přes prů-
tokový šiškový ohřívač. 

Je mi potěšením také zdůraznit, že 
nejdůležitější článek našeho tábora, kte-
rý nám zajišťoval každodenní přežití, te-
dy tým kuchařů, byl zároveň naprosto 
skvělým týmem a zasloužil si náš upřím-
ný obdiv a poděkování. 

Naše tábořiště (mimo přepadové ko-
mando) navštívili i někteří rodiče a scho-
la (chrámový sbor) z Metylovic. Přinesli 
nám spousty dárků a dobrot. My jsme 
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jim zase na oplátku naservírovali mimo 
bláto také krátké divadelní představení, 
které je velmi pobavilo. 

Týden utekl jako voda a náš polní 
tábor se pomalu nachýlil ke konci. Na-
stalo vyhodnocení celého tábora, rozdě-
lení cen a dobrot a samozřejmě závě-
rečná zábava. 

Také mám tu čest a radost konstato-
vat (coby zdravotník tábora), že se ni-
komu nic závažného nestalo (oděrky  
a drobné střevní potíže se nepočítají)  
a všechny děti jsme mohli předat 
v původním stavu jejich rodičům. Akorát 
možná navíc (jako bonus) si děti odvezly 
trochu toho bláta, poněvadž doma to 
nemají. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
všem vedoucím, kteří se na přípravě  
a organizaci tábora podíleli. Za obrov-
skou, místy až nadlidskou snahu a péči  
v organizaci tábora, všem rodičům, kteří 
nám pomáhali s přípravou tábořiště, za-
jišťovali přepravu dětí a také těm rodi-
čům a přátelům, kteří nás navštívili  
 

a přivezli dětem spousty dobrot a dárků. 
A v neposlední řadě je potřeba poděko-
vat také dětem, za jejich opravdu skvě-
lou náladu a mnohdy velkou trpělivost  
a píli, bez které bychom všichni společ-
ně nezažili to, co jsme měli tu čest zažít. 

Děkujeme také P. Bronislavovi, který 
připravil pro děti neskutečně nádherný 
duchovní program a celý tábor zorga-
nizoval a vedl jako hlavní vedoucí. Velké 
díky také patří občanskému sdružení 
Anima Juventutis za jejich nemalou fi-
nanční dotaci, bez které by se tento tá-
bor nemohl uskutečnit v takové kvalitě  
a podmínkách, v jakých byl uskutečněn. 

Vy, kteří jste se nechtěli anebo ne-
mohli zúčastnit, máte opravdu o čem 
přemýšlet, protože jste přišli o spoustu 
zážitků. 

Takže nashledanou na Pulgrůni coby 
příštím stanovém táboře. 
 

( zapsal zdravotník tábora  
Ing.Tomáš Huďa ) 

 
 

 
 

XCOUNTRY SERIE 2008  
- PALKOVICE 
 

Tak to máme z krku! Tři měsíce pře-
mlouvání majitelů pozemků, příprav  
a vyřizování povolení je za námi. Po 
dvou minulých letech, kdy se jelo v Pal-
kovicích Czech cross country v prachu, 
to letos vypadalo, že se utopíme 
v bahně. Čtrnáct dní pršelo až do čtvr-
tečního oběda. Ale vyšlo to na den a 

hodinu přesně. Babí léto na celý víkend, 
bez prachu, zkrátka luxus, co více si 
přát. 

Občerstvení bylo zajištěno celkem ve 
velkém stylu. Provozoval ho jeden maji-
tel pozemků a myslím, že to zvládl na 
jedničku! Taktéž druhé občerstvení – 
komplet zabijačkové hody, měl pro 
změnu u kaňonu další pronajímatel na-
šeho areálu. Vše jsme ochutnali - bylo to 
moc dobré. 
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Odpoledne se všichni začali sjíždět. 
Bylo jasné, že z „mistráku“ z Čech zase 
dojede minimum jezdců a vše zachrání 
jako všude „hobíci“. Alespoň, že dojeli 
ze Slovenska Z. Novosad se Ševelou, 
aby byla nějaká konkurence pro místní, 
kteří sice český „mistrák“ nejedou, ale 
stejně by byli v popředí. 

V sobotu ráno byl první start jako 
vždy už v 9 hodin. Po ranní rose byla 
trať pěkně nakropena. Kolo mělo zhru-
ba 7 km převážně v lese a v areálu tré-
ninkové tratě, s další jakoby vložkou na-
taženou na strništi. Tentokrát se nejelo 
ani na krabičky, a to, co předvedli ča-
soměřiči, je tak na 4-. Prostě zadarmo 
drazí! Přijela také Česká televize, takže 
uvidíme, jaká bude reportáž. Doufám, že 
ne taková, jako z Uhlířských Janovic od 
zelených! 

Za náš tým startovali v XC2 Holub  
a Drlík, kteří obsadili v sobotu 2.místo 
za Cypriánem s Borákem. 

V závodě jednotlivců v E1 L. Holub - 
2. místo a R. Drlík v E3 - 1. místo 

V „hobících“ si výborně vedli Opěla 
s Žáčkem, kteří vedli, ale závod byl přeru-
šen proto, že si někdo spletl odjetý čas a 
jelo se na další start, ve kterém už jeli na 
druhém místě a neudrželi si časový od-
stup. Po součtu obou rozjížděk dojeli  
i tak na výborném 2. místě, a to i v neděli. 

Další naše dvojice Slípek s Kusým  
8. a 4. místo, Kokeš a Sukáč 7. místo, 
Žídek a Braun 9. místo. Dále ještě star-
tovali M. Rečka, M. Szabo, F. Kulhánek. 

Ve veteránech byl M. Kokeš na  
7. místě a J. Lukeš na 8. místě. 

Absolutním vítězem jednotlivců  
v XC1 se stal M. Volný před M. Enge-
lem a M. Škutou a v XC2 M. Nešpor 
před L. Holubem a R. Drlíkem. 

Večer po vyhlášení začala hrát kape-
la napojená na 2 elektrocentrály, které 
tak tak stíhaly. Jídla a pití bylo dosti. 
Dlouho jsme seděli a diskutovali o všem 
možném. 

V neděli jsme se probudili do dne bez 
mráčku. Teplo bylo jako v létě. Jen  
v dresu bylo už v devět ráno horko. Trať 
byla již dosti rozbitá a bylo to už hodně 
o fyzičce. 

Nakonec závodního víkendu startoval 
závod čtyřkolek. Poté se začalo s úkli-
dem, který trval až do pondělního veče-
ra, kdy jsme si připadali jako zahradníci 
v zámeckém parku. No snad se v Palko-
vicích letos všem líbilo a doufejme, že za 
podpory obce Palkovice a místního 
Beskyd Agra, za což jim velice děkuje-
me, se opět za rok na nějakých závo-
dech v našem areálu sejdeme! 

 
(RD RACING ENDURO TEAM) 

 
 

 
 

V italském Meranu zvítězil kůň 
z Palkovic 
 

Psal se den 27. 9. 2008 - ve zná-
mém italském městě Merano se běží 

„Velká cena Itálie“. Na startu proutě-
ných překážek na 3 500 metrů je i čtyř-
letý kůň „Terebesz“ z polského chovu, 
ale české stáje, široko daleko uznávané-
ho trenéra pana Radka Holčáka. 
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Koně sedlal a k vítězství do cíle při-
vedl mezinárodní žokej J. Kousek. Co 
však je pro naši obec nejcennější - kůň 
patří do dostihové stáje majitele, staros-
ty obce pana Radima Bače. Kromě to-
hoto vítězství v Itálii, získal v letošním 
roce tento kůň ještě dvě první místa 
(Topolčanky, Albertovec), jedno druhé 

místo v Bratislavě a jedno páté místo. 
Pan Bača vlastní ještě tři další dostihové 
koně, které se v tomto roce také umís-
ťovaly na bodovaných místech. 

K mimořádnému úspěchu blahopře-
jeme. 

( Stanislav Harabiš ) 

 
 

 
 

Vzpomínky víc jak třicetileté 
 

V minulém čísle “Palkovických listů“ 
byla ve slově starosty obce zmínka  
o tom, že se dne 5. listopadu letošního 
roku bude konat slavnostní kolaudace 
kompletní dostavby místní tělocvičny. 
S tím souvisí i moje vzpomínka na dobu 
více než před třiceti léty. 

Z popudu zdejšího starosty Sokola 
Drahomíra Krče jsem byl okresním vý-
borem tělesné výchovy a sportu ve 
Frýdku-Místku jmenován instruktorem 
zdejší TJ. Byl jsem od sedmdesátých let 
zván na pravidelné schůze TJ, a také 
jsem se zúčastňoval některých sportov-
ních akcí oddílů odbíjené, jachtingu, 
ZRTV a dalších. Vždy jsem spolu se čle-
ny výboru celé sokolské jednoty prožíval 
nadšení, zejména když se začalo hovořit 
o výstavbě tělocvičny, aby oddíly nemu-
sely cvičit v hostinci U Tomisa. Z titulu 
člena propagační komise a instruktora 
jsem byl také na zasedání okresního vý-
boru ČSTV. Tehdy se jednalo o koneč-
ném rozhodnutí výstavby tělocvičny, což 
byla nutnost existence celé TJ - byl to 
úkol číslo 1. Tehdy jsem mimo ekono-
mů podával zprávu spolu s Drahomírem 

Krčem o aktivitě asi 6 oddílů a odborů. 
Přítomní byli zástupci i z ústředního vý-
boru ČSTV z Prahy. Zasedání se konalo 
6. dubna 1973. Nakonec se vše podaři-
lo... 

Dle Almanachu naší obce z roku 
1990 - snaha a úsilí občanů i členů So-
kola a dalších složek se vyplatila. Cel-
kem bylo za 4 roky výstavby odpraco-
váno 5 537 hodin, z toho jen členové 
Sokola odpracovali 2 290 hodin poctivé 
práce bez nároku na odměnu. A tak dne 
20. prosince 1977 došlo ke kolaudaci 
s následným slavnostním otevřením tě-
locvičny dne 11. února 1978. 

Jaký je to paradox, že za 30 let tělo-
cvična svým rozsahem a kapacitou sálů 
a heren již nestačí potřebám školy, oddí-
lům i dalším organizacím. V posledních 
pěti letech muselo být uvažováno o roz-
šíření a dostavbě stávajících prostor, aby 
mnohým oddílům např. odbíjené, stol-
nímu tenisu vyhovovaly podmínky pro 
účast ve vyšších soutěžích. 

Při této příležitosti nemohu opome-
nout i tehdejší soutěž v celém sokolském 
hnutí o tituly “vzorný oddíl“ a “vzorná 
tělovýchovná jednota“. Mnozí se již dnes 
potutelně usmívají o socialistickém způ-
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sobu sokolského hnutí, ale tato forma 
neměla nic společného s tehdejší poli-
tickou idei. Právě toto hnutí mělo velkou 
váhu při uvažování o návrhu na vybudo-
vání tělocvičny, již proto, že celá TJ ob-
držela jako druhá v celém frýdecko - 
místeckém okrese titul “vzorná“. Hod-
notilo se hlavně chování na veřejnosti, 
tak zvaná soutěž slušnosti. Na druhém 
místě se hodnotily nejen sportovně vý-
konnostní výsledky, ale i aktivita, což se 

počtem odpracovaných hodin na stavbě 
tělocvičny řadila palkovická TJ mezi nej-
lepší v okrese. 

Co říci závěrem? Je radostné, že pě-
tina obyvatel naší obce je registrována 
v místní tělovýchovné jednotě Sokol, 
kde se mládež i dospělí vyžívají dle Tyr-
šova hesla “Ve zdravém těle - zdravý 
duch“. 

( Vilém Vlk ) 

 

Lidé kolem nás... 
 

 
Učí mládež lásce k přírodě 
 

Známe je, cho-
dí kolem nás, 
usmívají se, ale do 
jejich ušlechtilé du-
še nevidíme. Nedě-
lají jen pro sebe, 
ale pro nás všech-
ny a při tom jsou 
nedoceňování. Ta-
kovým spoluobča-
nem je nesmírně 

houževnatý, skromný, agilní člověk  
pan Jindřich PLAČEK, nedávný jubi-
lant. 

Z titulu učitel z povolání měl vždy 
vztah k mládeži a byl spoluzakladatelem 
turistického oddílu mládeže “Modré ší-
py“ v červnu roku 1968. 

Redaktor: Čím byl pro Vás tento 
oddíl a vůbec jak začala tato záslužná 
práce s mládeží? 

Jindřich Plaček: „Ve svých chla-
peckých letech jsem byl členem skaut-

ského oddílu v Palkovicích. Líbil se mi 
pestrý program na schůzkách, zajímavé 
výlety do přírody, kamarádský duch  
a umění poradit si s různými životními 
situacemi. Když byl v roce 1968 opět 
obnoven Junák, byl jsem požádán 
skautskými vůdci z Místku i panem Šla-
jerem o zapojení do skautského hnutí 
tady v Palkovicích. Sondoval jsem situaci 
mezi chlapci. Když jsem zjistil zájem, 
rozhodl jsem se a začal vést jednu druži-
nu. Po opětovném zákazu Junáka jsem 
pokračoval v práci s mládeži prostřed-
nictvím školy. Později jsem byl požá- 
dán činiteli TJ Sokol Palkovice o připo-
jení turistického oddílu mládeže k místní 
TJ.“ 

Redaktor: Jaké bylo poslání tohoto 
oddílu a kolik dětí prošlo oddílem při 
Vašem vedení ? 

Jindřich Plaček: „Hlavní náplní 
TOM byla poznávací činnost blízkého  
i vzdálenějšího okolí. Bylo nutné, aby si 
členové osvojili různé dovednosti pro ži-
vot v přírodě a dovedli si sami poradit  
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i v obtížných situacích. Od vzniku prošlo 
oddílem 157 chlapců a 4 děvčata. Byli 
to ti, kteří splnili podmínky přijetí v tří-
měsíční zkoušce. Někteří se museli roz-
hodnout, zda jít v sobotu na výpravu 
nebo hrát fotbal. Mnozí se rozhodli pro 
kopanou.“ 

Redaktor: Z této zájmové činnosti 
pramení i váš celoživotní zájem o pozo-
rování přírody ? 

Jindřich Plaček: „Na výpravách 
byla vyvíjena pestrá činnost. Jednou 
z činností bylo poznávání přírody. My 
jsme se zaměřovali hlavně na poznávání 
rostlin a u nás žijících zvířat. Pozorovali 
jsme například stádo jelenů, činnost di-
vočáků a další zajímavé jevy v přírodě.“ 

Redaktor: K přírodě patří i zdroje 
vody, zajímal jste se i o objevení nezná-
mých studánek v našem okolí? 

Jindřich Plaček: V osmdesátých le-
tech byla vyhlášena akce “Zachraňme 
studánky“. Úkolem bylo vybrat si něja-
kou studánku v okolí a pečovat o ni tak, 
aby se její voda dala pít bez obav. Peču-
jeme o studánky ve Žlabově, v Pohoralí 
a v Ještěrce. Po úpravě studánek byl 
proveden prostřednictvím bývalého sta-
rosty pana Hušky bakteriologický a che-
mický rozbor vody s dobrým výsled-
kem.“ 

Redaktor: Čím pro vás je příroda  
a “cenné výtvory lidské“, jak zní jedno  
z pravidel či zásad Skautingu? 

Jindřich Plaček: „Příroda je zdro-
jem krásy i relaxace“. Bohužel i do ní 
však vniká hodně nešvarů (různé odpady 
aj.). Členové MŠ byli vedení k tomu, aby 
neznečisťovali přírodu odpadem. Na ně-
kterých túrách jsme likvidovali drobný 
odpad. Snad v odchovancích oddílu zů-
stane kladný vztah k přírodě.“ 

Redaktor: A na závěr, co by se mě-
lo změnit v naší obci ve vztahu spoluob-
čanů k  přírodě? 

Jindřich Plaček: „Občané naši ob-
ce by měli pravidelněji chodit pěšky za 
poznáním krás naši přírody k utužování 
svého zdraví. Je chybou, když se někdo 
rozhodne jen jednou za rok pro nějaký 
dlouhý výstup nebo pochod a pak se di-
ví, že je z toho nemocný.  To přece není 
smyslem turistiky.“ 

Rozhovor s dobrými radami pana 
Jindřicha Plačka skončil. Přejeme mu 
k jeho životnímu jubileu ještě hodně let 
pevného zdraví, ušlechtilých akcí k zá-
chraně naší čisté přírody a hodně elánu  
i při roznášení našich “Palkovických lis-
tů“ do sedmiset rodin! 
 

(rozhovor připravil Vilém Vlk) 
 
 

 
 

U pomníčku amerického letce 
 

V našem Seniorklubu jezdíme kaž-
dým rokem na nějaký ten zájezd autobu-
sem po naší vlasti a vždy nalézáme nové 
a zajímavé objekty a místa. Je pravda, 
že cesta autobusem je hlavně pro ty, 

kteří jsou již odkázaní na „hole“ pohodl-
nější. A tak jsme si v kolektivu řekli, že 
ti, kterým ještě “nožičky“ chodí, budou 
občas pořádat procházky s určitým cí-
lem. 

Ve středu 29. srpna 2008 jsme se za 
nepříznivého počasí vydali chodníčkem 
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na Kůty. Šlo nás opravdu málo, převáž-
ně důchodkyně z Myslíka. Na začátku 
cesty jsme prošli kolem ukazatele “Po-
mník R.I.Payne“, zastíněného dvěma 
stromy a postupně došli až pod vrchol 
kopce. Pak jsme pokračovali dle směr-
níku vpravo až na nejvyšší bod Kůtů. 
Cestou jsme si povídali o různých pa-
mátných místech v Palkovicích a okolí. 

Turistický oddíl mládeže “Žlutý kví-
tek“ namaloval na stromky v lesíku, kte-
rým se prochází, malé bílé ukazatele, 
které usnadňují cestu až ke kamennému 
pomníčku zahynulého amerického pilota 
- seržanta Russella I. Payneho a to v den 
jeho pádu 29. srpna roku 1944. 

Kdo jiný nám mohl vyprávět o osudu 
a pádu tohoto pilota a jeho sestřeleného 
bombardovacího letounu za druhé svě-
tové války (spadl u Lhotky), než bývalý 

kronikář obce a člen letopisecké komise 
našeho obecního úřadu pan Jaromír 
Šupina. Vysvětlil nám celou tehdejší vá-
lečnou situaci, ale nepochlubil se, že zís-
kal e-mailový kontakt na posledního žijí-
cího letce z tohoto letounu. 

Pamětní desku na stromě zhotovil po 
válce místní Svaz bojovníků za svobodu. 
Později byl vybudován turisty jen památný 
kámen a konečná podoba, kameninový 
památníček i s popisem v českém i ang-
lickém jazyce, je zásluhou obecního úřadu. 

Při zpáteční cestě si účastníci slíbili, 
že v příštím roce budou pokračovat 
v návštěvách památníků a to v Metylo-
vicích, kde je pamětní deska odbojáře 
Ambrože Bílka, který zahynul a je po-
hřben na Dukle. 
 

( vedoucí výpravy Vilém Vlk ) 
 

 
 
 

Beseda o Aloe Vera 
 

V každoročním plánu práce Seni-
orklubu je vždy buď lékařská nebo zdra-
votnická beseda. Ve středu 10. září byla 
uskutečněna v kinosále velmi zajímavá 
léčitelská beseda s diplomovanou zdra-
votní sestrou paní Vladimírou Kajánko-
vou, o účincích léčby zvláštní léčivé byli-
ny - Aloe Vera. 

Čtyřicet pět přítomných seniorů, 
spolu s mladými adeptkami zdravotní 
péče z okolí naší obce, vyslechlo před-
nášku o vzniku a vývoji Aloe Vera. Ob-
sahem přednášky bylo také využití aloe  
v lékařství a účincích na naše zdraví a tě-
lo. Rostlina pochází nejen z Afriky, ale  
i z Mexika, kde se pěstuje a vyváží jed-

nou německou firmou do Evropy. Tam 
se odborně zpracovává podle tajné tech-
nologie a dodává velkoodběratelům, mezi 
něž patří i naše republika. Má i své doda-
vatelské středisko v Ostravě-Hrabové. 

Aloe Vera obsahuje na 200 vysoce 
hodnotných biologických aktivních látek, 
které kromě zásadních účinků na lidské 
tělo obsahuje enzymy, vitamíny, mine-
rální látky, cukry a další esenciální ami-
nokyselinové látky. Právě toto seskupení 
účinných substancí přináší pozitivní 
účinky na všechny orgány lidského těla. 

Dózičku s Aloe Vera je možné si za-
koupit u paní Vladimíry Kajánkové, kte-
rá je manažerkou a marketingovou po-
radkyní této německé firmy a má kon-
takt na sklad v našem kraji a zprostřed-
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kovává dodání tohoto substrátu. Kon-
takt: 596 925 784 nebo mobilní tel.  
č. 774 132 116, e-mail: Kajanko-
vaV@seznam.cz. Všem, kteří se nemohli 
besedy Seniorklubu zúčastnit, ráda po-
radí a po dohodě jej i dodá. 

 
 
 

V těchto dnech se stala prodejcem vý-
robků ALOE Vera pro naší obec naše 
spoluobčanka paní Marie Janošcová, 
bytem Palkovice, č. p. 36, mobilní tele-
fon číslo 732 3l4 673. 

Z besedy pro Vás zaznamenal Vilém Vlk 
 

 

 
 

Členové Seniorklubu v Mistříně 
 
Ve čtvrtek 9.října v ranních hodi-

nách, za mírně sychravého počasí, od-
jíždí plný autobus palkovických seniorů 
na celodenní výlet na jižní Moravu 
s dopoledním pobytem v Luhačovicích. 
Zde již bylo nádherné slunné počasí. Po 
prohlídce lázeňské kolonády, s návště-
vou léčebných pramenů i jejich ochut-
nání, jsme pokračovali v další cestě s ko-
nečnou zastávkou v Mistříně. Zde jsme 
již byli v malebném prostředí vinohradů 
očekáváni, v útulném prostředí vinného 
sklípku, s připraveným bohatým a chut-
ným obědem. Celé odpoledne probíhalo 
ve veselé náladě, se zpěvem i tancem 
při  harmonice. Došlo i k ochutnávání 
dobrého vína a ještě lepšího burčáku, 
který byl zrovna pro náš ohlášený pří-

jezd připraven. K večeři byl připraven 
výborný guláš, což k dobrému pití při-
spělo všem. Škoda jen, že den byl tak 
krátký a jelikož nás dělilo 160 km od 
domova, muselo dojít k loučení s majiteli 
vinného sklípku i jeho personálem a vy-
dat se k domovu. O veselou náladu ne-
byla nouze ani na zpáteční cestě v auto-
buse, kde zpěv doprovázeli harmonikář 
pan Vlček a na kytaru pan Ladislav Vy-
soký. Díky za bezpečnou a spolehlivou 
jízdu patřilo řidiči pohodlného autobusu 
panu Luboši Bystroňovi.  Všem účastní-
kům zájezdu děkuji za  vysokou ukázně-
nost a slušnost jak ve sklípku, tak po ce-
lou dobu zájezdu, za což je v tomto pří-
padě jednička s hvězdičkou.  

 
Na další společné setkání se těší váš 

průvodce zájezdu  – Josef Chlebek. 
 
 
 

Seniorklub 
 

 
Hodnocení akcí: 
 

- středa 20. 8. beseda o léčitelství 
Aloe Vera, účast 45 osob. 

- pátek 29. 8. vycházka k pomníčku 
amerického letce, účast 9 osob. 

Připravuje se: 
 

- v pátek 9. října se uskutečnil zájezd 
do vinného sklepa do Svatobořic na 
Slovácku. 
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- ve středu 22. října zájezd na pod-
zimní burzu do Polského Těšína. 

(obě akce proběhly v době vydání těchto 
“listů“) 
- ve středu l2. listopadu v 17 hodin 

v Kulturním domě - kinosál spole-
čenská akce “Důchodci nás baví“ s 
vystoupením důchodců z Lučiny, 
Krmelína a souboru „Pilky“ ze Lhot-
ky, pěvecké vystoupení Katky Koulá-
kové. 

- O akci “Mikulašská zábava“ v pro-
sinci výbor dosud jedná. 

 
Jubilanti: 
 
- gratulujeme ke dvěma výročím man-

želského soužití našich členů: 
- manželům Zdeňkovi a Miladě Hala-

tovým ke zlaté svatbě 

- manželům Františkovi a Marii Zlým 
k diamantové svatbě. 

 
Seniorklub jim přeje další společná lé-
ta ve zdraví a pohodě! 
 
Kulatá výročí: (listopad): Halenková 
Eva (5. 11.) 
Půlkulaté výročí: (listopad): Mertová 
Svatava (6. 11.). Blahopřejeme! 
 
Noví členové: Šproch Vlastislav. 
Vítáme jej do našich řad! 
 
Na každé akci nebo u členů výboru Se-
niorklubu je možné se přihlásit za člena, 
každého rádi přivítáme. 
 

( z pověření výboru Seniorklubu  
Vilém Vlk ) 

 
 
 

Obvodní oddělení Policie ČR Palkovice 
 

 
Upozornění 
 

Policie České repub-
liky OOP Palkovice opě-
tovně upozorňuje občany 

na množící se výskyt podvodů a krá-
deží, páchaných zejména na star-
ších a důvěřivých občanech. 

Většinou se jedná o nabídku různého 
zboží - deky, hrnce, lampy, různé výhry 
z loterií a žádosti o půjčky hotovosti (ujel 
autobus, chybí peníze na benzín, vezou 
dítě do nemocnice, či jedou za ním, po-
třebují si zavolat, chtějí zapít léky...). Pa-
chatelé apelují na výhodnost koupě, vý-
razné slevy, neopakovatelnost akce. 

Další metodou pachatelů je údajné 
vrácení různých přeplatků s tím, že mají 
jen velkou bankovku a potřebují rozmě-
nit. Poté zjistí, kde jsou uloženy peníze  
a tyto odcizí. 

V neposlední řadě pachatelé nejprve 
fingují telefonický hovor od údajného 
příbuzného, který pošle někoho pro pe-
níze. S těmi se samozřejmě důvěřivý vě-
řitel již nikdy neshledá. 

Pachatelé - podvodníci - jedna až dvě 
osoby - většinou přijíždějí osobním au-
tem, které nechávají zaparkované opo-
dál, vyhlédnou si dům obývaný většinou 
staršími lidmi a zkoušejí s nimi navázat 
kontakt. 
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Využívají přitom osamocenosti, velké 
důvěřivosti a poctivosti lidí této věkové 
kategorie a pod nejrůznějšími záminka-
mi se snaží doslovně vetřít se do domu. 

Uvnitř domu odlákají pozornost do-
mácích osob, popřípadě rovnou využijí 
své fyzické převahy, což využívají k 
páchání krádeží, zejména peněz, šperků 
a dalších cenností. 

Jimi nabízené zboží je většinou ne-
valné hodnoty a kvality. Slibované výhry 
jsou zcela fiktivní, stejně jako důvody, 
pro které požadují půjčení finančních 
prostředků. 

 
Rada občanům: 

Do domu pusťte jen osobu, kterou 
znáte a důvěřujete ji. 

Pokud s takovou osobou jednáte, ne-
spouštějte ji z očí, nenechte skupinku, 
aby se v domě rozdělila. 

Nepodléhejte zvýšenému nátlaku  
a neodbytnosti těchto osob, jednoznač-
ně řekněte "NE".  

Zavřete před nimi dveře. 
Nabízené zboží zakoupíte většinou 

levnější a se zárukou v obchodech. 
Nenechejte se napálit a okrást. 
Jestliže se Vám podobná situace při-

hodí, neváhejte a volejte na bezplatnou 
linku 158 Policie ČR. Policejní hlídka 
na místě tyto osoby prověří. Třeba tak 
zachráníte důchod či úspory sobě, 
svému sousedovi, sourozenci či rodině. 

 
npor. Mgr. Václav Vlček 

vedoucí OO PČR Palkovice 
 

 

 

Společenská rubrika 
 

 
Blahopřejeme... 

 
Redakční rada Pal-

kovických listů má tu 
čest poblahopřát na-
šim jubilantům. V mě-
síci září 2008 oslavili 
vzácná výročí svých 
narozenin tito naši ob-
čané: 

pan Augustin Stárek z Palkovic 
paní Marie Sochová 
a paní Terezie Ježová, obě z Palkovic  
 
Všem přejeme do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu 
svých nejbližších. 

Oslavuje se nejen datum narození…..  
Slavná výročí významného kroku 

v životě si připomenuly hned dva man-
želské páry. 

Diamantovou svatbu oslavili v září 
manželé paní Marie Zlá a pan Franti-
šek Zlý. Svůj svatební slib obnovili při 
slavnostním obřadu na OÚ v Palkovicích. 

„Služebně mladšími“ jsou manželé 
paní Milada Halatová  a pan Zde-
něk Halata z Palkovic, kteří svůj „zla-
tý“ životní krok oslavili v říjnu 2008. 

Oběma manželským párům přeje 
Zastupitelstvo obce, SPOZ a redakční 
rada Palkovických listů do dalších let 
mnoho zdraví, spokojenosti a pohodu 
v kruhu svých rodin. 
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Recepty pro Vás 
 

 
Opilý Franta 
 
15 dkg másla,  
15 dkg cukru,  
4 vejce,  
1 lžíce kakaa,  
1/4 balíčku prášku do pečiva,  
7 dkg hrubé mouky,  
12 dkg mletých ořechů 
 

Máslo, cukr a žloutky umícháme, 
přidáme kakao, mouku, prášek do peči-
va, ořechy a zlehka zamícháme tuhý 
sníh z bílků. Pečeme v mírné troubě. 
Necháme vychladnout, povrch natřeme 
džemem a na něj natřeme ořechovou 
náplň. 

Náplň:  
20 dkg mletých ořechů,  
4 lžíce cukru,  
1,5 dcl rumu smícháme s krémem a na-
třeme. 
 
Krém:  
5 žloutků,  
3 lžíce kakaa,  
10 dkg cukru – šleháme ve vodní lázni. 
Když krém začne houstnout, vyjmeme 
ho z vody a postupně přidáváme 25 dkg 
másla. Po ztuhnutí potřeme polevou. 

 
Poleva:  
20 dkg čokolády na vaření,  
6 dkg pokrmového tuku (roztopíme) 

 
 

 
 

Maso zapečené po alsasku 
s kysaným zelím 
 
500 g vepřového ramínka,  
3 cibule,  
2 stroužky česneku,  
4 nožičky ostravské klobásy,  
500 g brambor,  
200 g na tenké plátky nakrájené pro-
rostlé slaniny,  
1kg kysaného zelí,  
4 bobule jalovce,  
2 lístky bobkového listu,  
2 hřebíčky, lžička soli,  
1/2 lžičky pepře,  
1/8 suchého bílého vína,  
1/4 slepičiho bujónu z kostky. 

Do zapékací formy vložíme polovinu 
slaniny. Na slaninu rozložíme polovinu 
kysaného zelí, přidáme 2 bobule jalovce, 
1 bobkový list, 1 hřebíček, sůl, pepř. 
Brambory nakrájené na plátky položíme 
na zelí a na ně rozložíme očištěné a na 
malé kousky nakrájené vepřové ramínko 
spolu s klobásami, které několikrát pro-
píchneme vidličkou, nakrájenou cibuli  
a česnek. Navrch rozložíme zbytek kysa-
ného zelí, koření a slaniny. Zalijeme bí-
lým vínem a vývarem a přikryjeme po-
kličkou. V případě, že zapékací forma 
nemá pokličku, přikryjeme pokrm dva-
krát přeloženým alobalem. Pokrm dusí-
me v předehřáté troubě zhruba 3 hodi-
ny. 
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Pozvánky na akce 
Akademie 
Ve středu 5.listopadu 2008 se bude konat Akademie u příležitosti dokončení pře-
stavby místní tělocvičny. V programu uvidíte sportovní gymnastiku, aerobik, kraso-
jízdu členů TJ Petřvald, Taekwon-do a exhibiční vystoupení ve stolním tenise mezi 
Jindřichem Panským a Milanem Orlowskim. Zahájení v 16.00 v tělocvičně 
v Palkovicích. 
 
Koncert „Narodil se cimbál“ 
V pátek 7. listopadu 2008 se bude konat v 18.00 v kinosále v Palkovicích kon-
cert „Narodil se cimbál“. Vystoupí cimbálová muzika Hurčánek a sólisté:  
ing. Huška, p. Holiš, p. Socha, Mgr. Nezhodová a další. Pořadem bude provázet 
Mgr. Miroslava Kubalová. Koncert se uskuteční při příležitosti zahájení výroby cim-
bálů na Myslíku. 
 
Divadelní představení „Paní ministrová“ 
Zveme všechny občany na divadelní představení „Paní ministrová“, které se usku-
teční v sobotu 22.listopadu 2008 v 18.00 v kinosále v Palkovicích. Hrají členo-
vé Divadla U Lípy z Ostravy. 
 
Vánoční jarmark 
ZŠ a MŠ Palkovice ve spolupráci s komisí kultury, školství a tělovýchovy 
v Palkovicích Vás srdečně zve na tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční 
v pátek 5. 12. 2008 v prostoru před budovou školy. 

 

 
 

  
 

Nabízíme: 
- stavby rodinných domů, opravy a jejich rekonstrukce 
- zateplení fasád minerální vatou, polystyrénem 
- veškeré zednické práce, sádrokartóny 
- obklady, dlažby, omítky, fasády, ploty 
- zámkové dlažby 

Kontakt: 
Jiří Fluksa, Příborská 12/1585, Frýdek-Místek,  

(vedle železářství Modrá labuť) 
608 877 165 

 

www.mattysgroup.cz 
 

(při předložení inzerátu sleva 3%) 
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Od 8. října nové cvičení v prostorách tělocvičny v Palkovicích 

PILATES   /   FLEXI-BAR 
Pilates - Metoda Pilates věří, že díky zpev-

nění jádra těla, celé tělo bude vyvážené a formo-
vané. Všechny Pilates pohyby vycházejí z břiš-
ních svalů a svalů spodních zad. Jsou vymyšleny 
tak, aby pracovaly menší svaly, které napomáhají 
větším svalům a zároveň danou svalovou oblast 
protáhly. Přestože se jedná o low-impact cvičení, 
jde o cvičení velmi intenzivní. Cvičí se na zemi nebo s pomocí malých a velkých 
balónů. Pilates je ideální pro všechny, staré či mladé,tenké či širší, pro lidi  
v kondici i bez, stejně tak pro ty s chronickými bolestmi, po úrazu, nebo ast-
ma. 

FLEXI-BAR- Jeho účinků využívají ke tréninku 
jak vrcholoví sportovci, tak rehabilitační pracovníci pro 
své nemocné pacienty. Flexibar účinkuje velice rychle 
a za krátkou dobu. Při cvičení zapojíte hluboké sval-
stvo partií zad, břicha a paží. Velice rychle pocítíte 
účinky, zejména v oblasti zad, které Vás zbaví chronic-
kých bolestí.  

Jednotlivé cviky a sestavy s Flexibarem jsou velice 
jednoduché a naučí se je prakticky každý. Ke cvičení  
s Flexibarem NEMUSÍTE BÝT SPORTOVCEM! 
Chce to jen udržet správný postoj a koncentraci k tomu, 
abyste Flexibar správně rozhýbali. 
 

Cvičí se vždy ve středu 
 

Nejvhodnější kombinace pro veliký účinek je 
kombinace obou cvičení 

 

17.30 - 18.15   Pilates 
 

18.15 - 19.00   Flexi bar - nutná rezervace, pouze 10 míst 
 

Cena 1 vyučovací hodiny / 45 minut / je 60 Kč 
 

www.supercviceni.cz     608 830 033
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Profesionální Internet 5Mbps 
 
 
Nabízíme Vám profesionální Internet postavený na technologii Motorola Canopy. Technologie Motorola  
Canopy se vyznačuje především spolehlivostí a vysokou stabilitou. 
 
Internet      Telefon 
Instalační poplatek (AKCE):   2.773,- Kč       Paušál:            0,- Kč 
Měsíční paušál:   350,- Kč       Hovorné v ČR (mimo špičku):         0,30,- Kč/min. 
Rychlost (down./upload): 5Mbps / 1Mbps      Hovorné v ČR (špička):           0,59,- Kč/min. 
Profesionální technologie:  MOTOROLA Canopy 
Pásmo:    5,4 GHz       Kontakt:  OrbisNet, s.r.o., tel.: 597 587 500,  
Objem přenesených dat:  bez omezení      GSM: 603 730 179,  info@orbisnet.cz, 
Servis SO+NE+svátky:  8.00 - 20.00 hodin      www.orbisnet.cz, Po-Pá: 8.00 – 16.00 hodin. 
 
U nás si můžete zvolit instalační poplatek za 1 Kč. Více informací získáte na uvedených kontaktech.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
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Střední škola zemědělská a lesnická,  
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek 
 
 

Nabídka studijních a učebních oborů: 
 
Studijní obory:  čtyřleté s maturitou 
 

 Agropodnikání 
 Mechanizace a služby 

 
Učební obory:  tříleté s výučním listem 
 

zemědělské 
 Zahradník 
 Zemědělec, farmář 

 
lesnické 

 Lesní mechanizátor 
 Zpracovatel dřeva 

 
technické 

 Kovář a podkovář 
 Opravář zemědělských strojů 

 
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk. B,T,C, 
svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlá-
tička, LKT, UKT a další specializace. 
 
Nástavbové denní studium:  dvouleté s maturitou 
 

 Podnikání 
 

Dny otevřených dveří: 12.11.2008, 10.12.2008, 14.1.2009 (vždy do 16.30 hod.) 
Osobní návštěvy po telefonní dohodě. 

 
Získaná kvalifikace ve škole = jistota uplatnění v životě. 

 
Bližší informace na: 

tel.: 558 432 525, e-mail: sekretariat@sszfm.cz, http: www.sszfm.cz 
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                                                        ČSA 482, 738 01   Frýdek-Místek 
                                            (vedle gymnázia v Místku) 

 

 
Nabídka školy s příkladným hodnocením České školní inspekce 

a šestnáctiletou tradicí! 
 

1. Čtyřleté denní studium pro žáky  9. tříd základních škol 
Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání 

Zaměření 01: podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu 
Zaměření 02: podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství 
Roční školné u denního studia: 0 – 11.000,- Kč podle prospěchu, 

bez přijímacích zkoušek. 
 

2.  Nástavbové studium pro absolventy SOU s výučním listem 
Studijní obor: 6441L/524  Podnikání – studium denní, dálkové, večerní 

 

3.  Zkrácené studium pro absolventy středních škol maturitních oborů 
Studijní obor: 63-41-M/01   Ekonomika a podnikání - studium denní, dálkové 

www.primmat.cz (www.ssspfm.cz) 
 

Dny otevřených dveří: 24. 11. 2008 a 12. 1. 2009 vždy od 15:30 hodin. 
 
 
 

 

Termínový kalendář 
 

 
5.11. Akademie u příležitosti dokončení přestavby místní tělocvičny – 

16.00 - tělocvična 
7. 11. Narodil se cimbál - 18.00 – Kulturní dům 
12. 11. Důchodci se baví – 17.00 – Kulturní dům 
22.11.   Divadelní představení – 18.00 – Kulturní dům 
5. 12.  Vánoční jarmark – před budovou Základní školy 
 

 
Vydává Obecní úřad v Palkovicích, Palkovice 619, reg. u Okresního úřadu ve Frýdku – Místku 

pod registrační značkou MK ČR E12364. Redakcí je pověřena tisková komise rady obce  
Palkovice ve složení K. Menšíková, R. Bača, A. Kubala, P. Opělová, St. Harabiš, V. Vlk,  

J. Vašíková. Sestavuje P. Opělová, e-mail: petra.opelova@email.cz.  
Sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter. Internetová verze: www.palkovice.cz.  

Upozornění! Příspěvky dodané po termínu uzávěrky nebudou otištěny! Za obsah článku  
je zodpovědný autor. Uzávěrka příštího čísla 13. 11. 2008. Vychází osmkrát ročně. 






